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eserleriyle tanınmaktadır. Muhtelif
yazmaları mevcut olan üç eserinden hiçbiri henüz yayımlanmamıştır. Bazı nüshaları İstanbul kütüphanelerinde de bulunan eserleri şunlardır: 1. Sırrü'l-esrfır
ii halp~ati 't-tesyir ve1-istimrfır (TSMK,
Hazine, nr. 486). 2. Kitfıbü'l-MedlJ.al ii
yalnız
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(eserleri ve di ğer yazmaları hakkında geniş bilgi için bk. Sezgin, VII , I 76-177)
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Ebu All Abdullah
b. Muhammed b. All el-Beihl
(ö. 295 /908}
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Muhaddis.
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EbQ Ali el-Belhf diye meşhurdur. İbra
him b. Yusuf, Kuteybe b. Said, Hediyye
b. Abdülvehhab, Ali b. Hucr gibi Belh ve
Merv bölgesi muhaddislerinden hadis
tahsil etti. Kendi bölgesinde ilmini yaydıktan sonra ileri yaşlarında Nfşabur'a
geçti, oradan da Bağdat'a gitti. İbn Kani', Ebu Bekir eş-Şafii ve Ciabf gibi muhaddisler ondan hadis rivayet ettiler.
Zehebfnin belirttiğine göre (Te?kiretü 'l·
huffaz, Il, 690). senedinde Ebu Ali el-Belhfnin de bulunduğu hadisler İbn Kani'in
Mu'cem'inde ve Temmam b. Muhammed er- Razi'nin Fevfı 'id'inde yer almış
tır (b k Sezgin. I. I 88. 220)
Hatfb el- Bağdactf tarafından övülen
Ebu Ali el-Belhf, İslam dünyasını ve özellikle Bağdat hilafet merkezini tehdit altında tutan Şif İsmailiyye mezhebinin siyası temsilcileri durumundaki Karmatrler tarafından 295 (908) yılı sonlarında
Belh'te şehid edildi. Bu tarih 294 olarak
da zikredilmektedir.
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BELHİ, EbU Muti'
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Zeyd Ahmed b. Sehl el-Bel hi
(ö. 322 / 934}
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236 (850) yılında Horasan'ın Belh şeh
ri yakınındaki Şamistiyan köyünde doğ
du. İlk öğrenimini babasından gördü.
Daha gençlik yıllarında uzun seyahatler
yapmayı , özellikle lrak'a gidip oranın bilginlerinden ders okumayı planlıyordu . Nitekim katıldığı bir hac kafilesiyle lrak'a
gitti. Burada sekiz yıl kaldı. Çeşitli yöreleri dolaşıp tanıdığı bilginlerden dersler
aldı. Bu döneminin en kayda değer olayı onun İslam filozofu Kindf'nin öğrenci
si olmasıdır. Bu ünlü filozofun yanında
felsefi disiplinleri iyice kavradı. Bu arada din ilimleri ve tıp konularında araş
tırmalarda bulundu . Fikri arayışları kendisini bir aralık astrolojiye yönelttiyse de
tabiat ilimleri ve matematikte ilerledikçe astrolojinin geçerliliğine olan inancını
kaybetti. Aynı dönemde bir edebi şahsi
yet olarak da ün yaptı. Nitekim İbnü'n
Nedfm kendisini filozof olarak değerlen
dirmesine rağmen edebiyatçılar grubu
içinde zikreder (el-Fihrist, s. 153 ). Gerek
patlak gözlü (cahizü'l-ayn} oluşu gerekse
ilim ve edebiyatı entellektüel şahsiye
tinde birleştirmiş olmasına işaretle Belhi'nin adı sık sık ünlü Mu'tezile bilgin ve
edibi Cahiz'in adıyla birlikte anılmıştır.
Bağdat'ta geçirdiği yıllar içinde kendisine "Horasan'ın Cahiz'i" lakabının takıl
m ı ş olması aynı benzetmenin bir ürünü
olmalıdır.

Ebu Zeyd ei-Belhf çok sevdiği Belh'e
yeniden döndüğünde yetiştiği sahalarda dersler vermeye başladı. Burada iyiden iyiye yayılan ünü. Samanı Emfri Nasr
b. Ahmed'in (914-943) iktidara geçişiyle

birlikte devlet adamlarıyla ilişkiye girmesine yol açtı. Ancak bu ilişki pek mesut bir seyir takip etmedi. Zira Belhf,
gençken ateşli bir imamiyye mensubu
olarak çıktığı Bel h·e Sünni bakış açısı
na daha yakın telakkilere sahip olarak
dönmüş, bu yeni anlayışla yazdığı bazı
eserler devlet kadernelerindeki aşırı veya sapık cereyanlara mensup çevrelerle
ters düşmesine yol açmıştı. Belh şehri
nin Ahmed b. Sehl b. Haşim ei-Mervezf' nin (9 ı 8-919) eline geçmesi üzerine
kendisine yapılan vezirlik teklifini reddetti ve yalnızca kısa bir süre için sekreter olarak çalıştı . Bu dönemde hararetli tartışmalara yol açan Arap- Fars rekabeti gündemdeydi ve emfr Arapçılık
taassubundan etkilenmiş bulunuyordu.
Belhf çevresindeki bu tartışmaları itidale sevketmede önemli bir rol oynadı.
Irkların veya sahabflerin birbirine mutlak anlamda üstün tutulmaması gerektiği fikrini telkin ederek gerçekte siyasi
boyutlara sahip bu tartışmaları yatıştır
maya gayret etti.
Belhf, Emfr Ahmed b. Sehl'in iktidarı
kaybetmesinden sonra doğduğu köye çekilip satın aldığı bir çiftlikte ilmi faaliyetle meşgul oldu. Bir aralık Samanı emirinin Buhara· da vezirlik teklifini kabul
ettiyse de yolda bu fikrinden vaz geçerek Şamistiyan'a döndü ve burada vefat etti.
Şehristanrnin önde gelen İs lam filozofları arasında saydığı (el -Milel, II. 158)
Belhf'nin, en ünlü talebesi Ebü'I-Hasan
ei-Amirf'dir. Ayrıca Belhf'nin biyografisini kaleme aldığı anlaşılan EbQ Muhammed Hüseyin b. Muhammed ei-Vezfr ile
Cevfımi 'u '1- 'ulı1m adıyla şematik bir
ilimler tasnifi ve ahlak risalesi kaleme
almış bulunan İbn FerfQn da onun talebeleri olarak kaydedilmektedir. Eğer İb
nü'n-Nedfm'in EbQ Bekir er- Razi'nin felsefe hacası olarak zikrettiği Belhf Ebu
Zeyd ei-Belhf ise onun öğrencileri arası
na bu tabip-filozofu da katmak gerekir.
İbnü'n-Nedfm Razı hakkında bilgi verirken EbQ Zeyd künyesini zikretmeden
ve daha önce edebiyatçılar arasında incelediği filozofa hiçbir göndermede bulunmadan Belhf adlı bir şahsın Razi'ye
felsefe okuttuğunu belirtmektedir. Onun
verdiği bilgiye göre bu Belhf seyahate
çok düşkün bir şahsiyettir : felsefeyi ve
antik kültürü iyi bilmektedir: çok eser
vermiştir ve eserlerinin müsveddeleri bile elden ele dolaşmaktadır. Razı ile akrandır ve Razi bu gezginci filozofun eserlerini kendine mal edecek kadar ilgiyle
okumuştur (el-Fihrist, s. 35 7). Bu özel-
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likler Ebü Zeyd ei-BelhT'ye oldukça uymaktadır ve BelhT'nin tıp ile ahlak arasında kurduğu ısrarlı ilişkinin Razi'ye etTıbbü'r-rı1f!ani adlı eserin ana fikrini ilham etmiş olması muhtemeldir (bk Kutlu er, s. 131-132; Abdullah Ni 'met, s. 119).
Belhi'nin fikri şahsiyetinde en fazla
ön plana çıkan eğilim dinle felsefenin
uzlaştırılmasıdır. Bir yandan tefsir çalış
maları yapan ve çağının müfessirlerince
itibar görmüş metinler kaleme alan Belhi'nin bir yandan da coğrafya , matematik, astronomi, tıp, ahlak, siyaset gibi
çok çeşitli sahalarda eserler vermesi bu
tavrının bir sonucudur. Belhi hacası Kindi gibi ilahi bilginin beşeri bilgideki artma veya derinleşmenin miktarı oranın
ca kavranabileceğine inanıyordu. Onun
gözünde bir ilahi ve yüce hikmetler toplamı olan dini gerçek anlamda kavramanın yolu beşeri hikmet arayışının ifadesi
olan felsefi araştırmalardan geçmektedir. Dolayısıyla din hem bu hikmet arayışında kılavuzluk eden, yönlendirici emir
ve nehiyleriyle felsefi araştırmanın ilkelerinden uzaklaşmaya engel olan bir metot, hem de bu araştırmaların sonunda yeniden ve derinlemesine kavranmış
hakikat olmaktadır. Onun söz konusu
yaklaşımı şu sözüyle ifadesini bulmuş
tur: "Din yüce felsefedir. Bir kimse dinin emirlerini yerine getirmedikçe filozof olamaz" (bk Beyhaki, s. 27) Burada
dinin Latin dünyasındaki philosophia perennis (ezeli felsefe) anlayışını hatırlata
cak şekilde bir ezeli ve ilahi hikmet olarak kavrandığı açıktır. Bu yaklaşımın
mantıki sonucu olarak beşeri araştırma
ile ulaşılan bir hikmetin dini hikmetle
uzlaşması gerektiğine inanan Belhi. felsefi araştırınayı dini düşüncenin sınırla
rı içine sokmak istemiş olmalıdır. Tenkitçiliğiyle tanınan Ebü Hayyan et-Tevhidf bile Ta~izü '1- Caf!iz adlı eserinde
Belhi'yi göklere çı karırken onun bu özelliğini de vurgulayarak insanlar içinde BelhT'den başka hikmet ve şeriatı uzlaştı
ran birinin görülmediğini belirtmektedir (bk Safedi, VI, 378)
Cahiz

Belhi'nin de adını hatır
onun edebi ve felsefi dili aynı
metin içinde rahatlıkla birleştirebiime
sinden kaynaklanmış olmalıdır. Antik
felsefe konusunda bir otorite sayılma
sına rağmen sırf metodunun edebi özelliğinden ötürü İbnü'n-Nedim tarafından
edebiyatçılar arasında incelenmesi de
onun bu tarzına işaret etmektedir. Herhalde mizacı gereği analitik metotla zihni tatmin etmenin yanı sıra edebi üslüp-

la ruhu tatmin etmeyi de önemli saymaktaydı. Mizacının bu dengeleyici özelliği kendisine bir yandan din- felsefe ve
felsefe- edebiyat arasındaki uzlaşma noktalarını tesbitte yol gösterirken diğer
yandan aşırı fırka mensupları ve sapık
inançiiiara karşı teorik mücadele verme
azmini de beslemiş görünmektedir. Döneminde resmi kadernelere kadar yükselebilen, dinin ve peygamberliğin lüzumsuzluğu, bazı dini merasimlerin saçmalığı, batıni te'vilin gereği vb. iddialara sahip "zenadıka" hareketiyle mücadele etmesine ve bu uğurda devlet adamlarıyla arasının açılmasına rağmen (bk.
Yaküt, ııı , 65 -66) kendisinin zaman zaman haksız bir sapıklık (ilhad) suçlama- .
sına maruz kalmış olması Belhf için talihsizlik olmuştur.

Akli (felsefi) ilimler içinde matematik
ve astronomiye özel bir ilgi duyan Belhi.
belki sırf bu yüzden hacası KindT'nin aksine astroloj iye inanmamış ve ancak ma tematik ve fizik esaslara dayalı bir gök
biliminin geçerli olabileceğini savunmuş
tur. Kendisinden on altı yıl sonra vefat
edecek olan Farabi'nin en-Nüket !ima
yasıhf!u ve ma 16 yaşıf!f!u min af!kdmi'n -nü cı1m adlı eserindeki ayırımları
dile getirmiş olması bakımından BelhT'nin bu yaklaşımı önemlidir. Onun bu tavrında aynı zamanda bir astronom ve matematikçi olan Samani Veziri Ebü Ca'fer
ei-Hazin'in de etkisi bulunmalıdır; adı
geçen bilgin vezirle olan fikri münasebeti sayesindedir ki Belhi coğrafya ile
ilgili çalışmalara da koyulmuş , daha sonra geliştireceği Hazin'e ait haritalar bu

konuda kendisine engin bir .ufuk kazanve
Kindf ekolünün tipik eğilimini yansıtan
çalışmalar ünlü İslam coğrafyaciları istahri ve İbn Havkal'ın eserlerine kaynaklık etmiş, Batılı araştırmacılar nezdinde de uzun süre yalnızca büyük bir coğ
rafyacı olarak tanınmasına yol açmıştır.
Belh coğrafya okulunun kurucusu sayı
lan Belhi'nin coğrafya ilmindeki yeri ve
önemi özellikle De Goeje ve Barthold'un
yaptığı incelemeler sayesinde tesbit edilmiştir (bk. Hudüdü'l· 'alem, s. 19).
dırmıştır. Coğrafya alanında yaptığı

Eserleri. İbnü' n-Nedim Belhi'ye kırk üç
eser nisbet eder. Yaküt bu sayıyı elli altıya çıkarır. Ancak onun eserlerinden günümüze yalnızca ikisi ulaşmıştır. Bu sebeple ilmi şahsiyeti daha çok kendisinden sonraki etki ve yankılarıyla belirlenebilmektedir. 1. Meşalif!u'l-ebdan ve 'lenfüs. Belhi'nin tıp ve ahlak konusundaki fikirlerini tesbite yarayan ve iki ana
bölümden oluştuğu için el-Makaleteyn
olarak da anılan bu eser, müellifinin çağına ait tıbbi birikimi özümlediğine yeterli bir delil teşkil ettiği gibi tıp ve ahlakı aynı ilmi disiplin çerçevesinde birleştiren anlayışın da islam dünyasında
ki öncüsü durumundadır. Nitekim kendisi, beden sağlığına dair yeterince kitap yazıldığı halde bu eserine gelinceye
kadar ruh sağlığıyla ilgili kayda değer
bir eser verilmediğinden söz etmekte
ve bu konuda hem ilk hem orUinal olma
iddiasını taşımaktadır (bk. fvleşalif~u 'l·eb· .
dan ue'l· en{ü.s, s. 273 -275) . Belhi "bedeni
tıp " ile "ruhanf tıp" kavramlarının ortak
terimini bir ilişkinin hareket noktası yap-

adının

latması,

Ebü Zeyd
ei ·Belhi'nin
Mesa lif:ıu 'l ·

ebdan
ve 'l-en{üs
adlı eserin in

unvan
s a yfa s ı y l a

ilk

s ayfası

(Süleyman iye K tp .,
Aya sofya ,
nr.

3740- 374 1)
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makta ve böylece beden ile ruh arasın
daki etkileşmenin sağlık ve hastalık bakımından nelere yol açabileceğini incelemektedir. BelhT'nin akranı olan ve muhtemelen kendisinden felsefe okumuş
bulunan Ebü Bekirer-Razi'nin et -Tıb
bü'r-n1J:ıani adlı eserinin paralelinde
olan bu yaklaşımın yönlendirici fikri insanın ruh ve bedenden müteşekkil bir
bütün olduğudur. Dolayısıyla BelhT'ye göre hastalığa yol açan maddi sebeplerle ruhi sebepleri bir arada ele almanın
büyük faydası vardır. Bu yönlendirici fikrin Belhi'yi psikosomatik hastalıklar kavramına büyük ölçüde yaklaştırdığı söylenebilir. Ayrıca iklim, tabii çevre, fizyolojik yapı gibi faktörlerin yanı sıra yeme,
içme, cinsi münasebet, uyku vb. gündelik hayatı ilgilendiren hususlardaki rejimlerin beden ve ruh sağlığı üzerindeki
etkilerini uzun uzun inceleyen Belhf. müziğin bedeni ve ruhi hastalıkların tedavisindeki önemine de işaret eder. Kontrolsüz öfke, yersiz korkular ve derin endişeler şeklinde beliren psikolojik baskıların davranış bozukluklarına yol açması ve neticede bir yandan nevrotik
hastalıkların, diğer yandan da ahlaki kötülüklerin insan ruhunda yerleşmesi sonucunu dağuracağından Belhi'nin yaklaşımında ruhani tıp terimi hem bir ölçüde psikoterapiye hem de ahlak ilmine
işaret edecek şekilde tıp, ahlak ve psikoloji sahalarını birleştirir. Meşdli}ıu'l
ebdan ' ın Süleymaniye Kütüphanesi'nde iki yazma nüshası va rdır (Ayasofya,
nr. 3740, 374 ı). Bu nüshalardan ikincisinin tıpkıbasım halinde neşri Fuad Sezgin
tarafından yapılmıştır (Frankfurt 1984)

z.

Şuverü'l-e~alim. Ta~vimü'l-büldan

adıyla

anılır. Bu esere ait tek yazma
Necef'te (Mektebetü'l-hakim elamme. nr. 632) bulunduğu tesbit edilmiş
tir (Resa' ilü Ebi'/- fjasan el· 'Amirf..., s.
165). Kitabın adı Belhi'ye ait eserlerin
listesinde geçmemektedir. Ancak Makctisi'nin A}ısenü't- te~asim ii ma 'rifeti'l-e~alim'i gibi klasiklerdeki kayıtla
rın yanı sıra modern araştırmalar bakı 
mından da bu eserin Belhi'ye aidiyeti
konusunda kuşku yoktur: Tefsiru Şuver
adıyla zikredilen eserin de Suverü'l-ekalim için kaleme alınmış bir açıklama olması mümkündür.
BelhT'nin günümüze ulaşmayan eserleri ise şunlardır: Kavari 'ü '1- K ur' an,
Garibü'l-Kur'an, Na~mü'l-~ur.'an. Bu
üç eser tefsirle ilgili olup bunlardan özellikle sonuncusunun çağın tefsir bilginlerinin övgüsünü kazandığı belirtilmektedir. Esma 'üllahi te 'aJQ ve şıtatühu

da

nüshanın

414

adlı eseri akaide dairdir. Şera'i'u'l-ed
yan, el-İbdne 'an kemQli'd-din, 'İsme

1

tü'l-enbiya', er-Red 'ala cabedeti'l-evcan cileli'd-diyane. Bu
eserleri ise dinler tarihi ve kelam sahalarını birlikte kuşatan çalışmalardır. Aksamü'l- culUm felsefi ilimierin tasnifi~e
ait olup KindT'den mülhemdir ve herhalde öğrencisi İbn PerfOn'un Cevami cu'lculılm 'una da kaynaklık etmiştir. Aristo'nun es -Sema' ve'l- cQlem (De Caelo
et Mundo) adlı eserinin ilk bölümüne yazdığı şerhi Samani Veziri Ebü Ca'fer elHazin'e ithaf etmiştir. Bu bölümdeki cisim, mekan ve hareket kavramiarına getirilen açıklamalar, BelhT'nin asıl ilgi alanı olan astronominin mekanik zeminini
tahlil gayesine yönelik olmalıdır. Fatiletü culUmi'r-riyaiiyyat, Kitabü Ma yaşı}ı}ıu min a}ıkami'n-nücum. Bu eserler matematiğin önemini kavramış bir
astronomi bilgininin ilmi anlayışını yansıtır. Edebü's-sultan ve'r-ra ciyye, Failü '1- m elik, Kitabü 's- Siyaseti'l- kebir,
Kitabü 's- Siyaseti 's -sa gir. Bu eserleri
de siyasetle ilgili olup İslam dünyasın
da Maverdi'ye kadar uzanan bir etkiye sahip bulunmuş görünmektedir (Ha!Ifat, s. 167).

L

BELHİ, Ebü'l- Kasım
(bk. KA'Bi).

şan, el - İbdne

Belhf'ye nisbet edilen ve Clement Huart
tercümesiyle birlikte neşredilen el-Bed' ve't-taril] adlı eserin (Paris 1899- I 919) Belhf'nin ölümünden
sonra yazıldığı anlaşılmış, gerçek müellifin Mutahhar b. Tahir el-Makdisi olduğunda ittifak edilmiştir (Brockelmann,
ı. 222; ZirikiI. VII, 159) Ancak Abdullah
Ni' m et. Tevhidf'nin Ta~riiü '1- Ca}ıi~ adlı
eserinde Belhf'ye nisbet ettiği Kitabü'l Bed' ve'l-me'al adını taşıyan eserin Kitabü'l-Bed' ve't-taril] olabileceğini ileri
sürmektedir (Felasifetü 'ş -Ş(a, s. ı ı 7, 127)
tarafından Fransızca
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BELHİ, Muhammed b. Fazi
(bk. MUHAMMED b . FAZL ei·BELHİ).

BELİ (Beni Beli)

ı

_j
ı

_j
ı

( ~.f:)
L

Kahtaniler' e mensup
büyük bir Arap kabi1esi.

_j

Kahtanfler'den Kudaa'nın bir kolu olan
kabile adını Beli b. Amr b. Hafi b. Kudaa'dan almıştır. Belf'nin iki oğlu Feran
ve Henf'nin nesli zamanla çoğalarak büyük bir kabile oluşturmuştur.
Beli kabilesi önceleri Kızıldeniz'in doğu sahillerinde, Cüheyne ile Cüzam kabilelerine ait araziler arasında Teyma civarında yaşıyordu. Daha sonra Kızılde
niz'in batısına geçip Mısır topraklarında
Ihmim bölgesinin dağlık kesimlerine yerleştiler ve Mısır içlerine kadar yayıldılar.
Bir kısmı ise Endülüs'e kadar gitti. Beli
kabilesinden bazı aileler de islam'dan
önce Yesrib'e gelip yerleşmişlerdi. Kabileden İslamiyet'i ilk kabul edenler bunlar olup aralarında Ka'b b. Ucre el- Bel evf, Ebü'l-Heysem b. Teyyihan, Ma'n b.
Adi ve Asım b. Adi gibi meşhur şahsiyet
ler vardır.
Hicretin 8. yılında (629) Hz. Peygamber Amr b. As kumandasındaki 300 kişi
lik bir kuweti Beli kabilesi üzerine gönderdi. Zatüsselasil Seriyyesi diye adlandırılan bu harekat sırasında düşmanca
tavır takınan Belf kabilesi ve Kudaa'nın
diğer kolları küçük bir çarpışmadan sonra dağıldılar. Ancak aynı yıl Lahm, Cüzam, Belkayn ve Behra kabilelerinden
kalabalık bir grupla Müte Savaşı'nda Bizans safında yer alarak müslümanlara
karşı savaştılar. 9 (630) yılında Rüveyfi'
b. Sabit başkanlığındaki Beli heyeti Medine'ye gelerek Hz. Peygamber'le görüş
tü ve müslüman oldu. Fakat bu durum
fazla devam etmedi; Hz. Peygamber'in
vefatından sonra meydana gelen irtidad
olayları sırasında Hz. Ebü Bekir, Amr b.
As kumandasında gönderdiği orduyla
kabileden isyan ve irtidad edenleri cezalandırmak zorunda kaldı. Kabile mensupları Yermük Savaşı ve diğer savaşlar
da da İslam ordularına karşı Bizans imparatorluğu safında çarpışmışlar. fakat
mağlüp olarak dağılmışlardır. Hz. Ömer'in
izniyle Mısır'a göç eden kabile mensupları zamanla müslüman olmuşlardır. Be-

